TURECKO – TURECKÁ RIVIÉRA
2018

MODRÁ PLAVBA TURECKOU RIVIÉROU

FIRST MINUTE
JIŽ OD 13 980,- Kč / os.

Uvedené ceny zahrnují: Charterovou letenku Praha – Antalya – Praha | Transfery letiště – přístav Kemer / Antalya – letiště |
Letištní a bezpečnostní taxy vč. paliva | Ubytování na 7 nocí / 8 dní v kajutách dle programu | Plnou penzi (bez nápojů) | Plavbu
dle programu | Povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Možnost přiobjednat: Fakultativní výlety dle programu zájezdu (možnost přiobjednat na místě, anglicky mluvící průvodce, viz
program zájezdu) | Rozšířené top cestovní pojištění vč. storna zájezdu za 560,- Kč / os. / pobyt.
Nabídka platí od 10.01.2018 do další aktualizace. Změna programu vyhrazena!

Informace a přihlášky:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 60200 BRNO, tel. 542219200-1, IČO
47903678
Pořadatelem zájezdu je CK TopFly.

TURECKO – KAPPADOKIA

KRÁSY KAPPADOKIE A TURECKÉ RIVIÉRY
– AKCE SENIOR 50+ ****

!! FIRST MINUTE – JARO 2018 !!
CENY JIŽ OD 3 980,- Kč / os. !

Uvedené ceny zahrnují: Charterovou letenku Praha - Antalya – Praha | Transfery mezi jednotlivými hotely a do oblasti Kappadokie
| Letištní a bezpečnostní taxy vč. paliva | Ubytování na 7 nocí / 8 dní v min. 4* hotelech místní kategorizace dle programu
(1+3+1+2 noci) | Polopenze formou švédských stolů| Cestu do oblasti Kappadokie (bez transferů k památkám, bez vstupů do
objektů, obědů a výkladů průvodce |Dotaci vybrané země Europe Senior Tourism a Senior Voyage | Služby českého delegáta |
Povinné pojištění CK
Ceny nezahrnují: Transfery k jednotlivým památkám a objektům, vstupy do navštívených areálů a objektů a výklady průvodců
nejsou zahrnuty v ceně zájezdu. Transfery, vstupy a výklady průvodců jsou obsaženy v programovém balíčku A nebo B | Spropitné
| Nápoje během jídel | Rozšířené Top cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu.
Možnost přiobjednat: Programové balíčky (možnost objednat na místě u delegáta) – viz program zájezdu |Rozšířené top cestovní
pojištění vč. storna zájezdu za 480,- Kč / os. / pobyt.
Poznámka: Tato akce platí pouze pro osoby starší 50 let. Osoby mladší 50 let jsou za příplatek 2000,- Kč /osoba. Cena platí při
obsazení pokoje 2 osobami, jednolůžkový pokoj je na vyžádání u CK. Konkrétní jména hotelů jsou upřesněny na místě delegátem.
Fotografie ubytování u nabídky jsou ilustrativní.

Informace a přihlášky:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 60200 BRNO, tel. 542219200-1, IČO
47903678
Pořadatelem zájezdu je CK TopFly.

